Cinco razões principais
para migrar para
o McAfee Endpoint Security
Para combater ameaças modernas,
você precisa de uma defesa moderna.
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Mais forte.
25%

99.98%

melhor que
o VirusScan Enterprise
em taxa de defesa.

de eﬁcácia geral
de segurança.

“O ransomware costumava vir em ondas: semanas de
inatividade e, então, uma semana com várias ocorrências.
Desde que distribuímos o McAfee Endpoint Security,
não tivemos um incidente sequer.1”
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Mais simples.

Uma plataforma;
um agente.
Menos políticas para
gerenciar; respostas
automatizadas.
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Varredura
em segundos
em vez de minutos.

Economize até
40 horas por
semana em
gerenciamento.

Mais avançado.
A contenção de aplicativos detém ações maliciosas no
momento da execução, antes que algum dano seja causado.

A autoaprendizagem utiliza análise avançada para revelar
ameaças evasivas.

A detecção e correção de endpoint (EDR) integrada
proporciona monitoramento comportamental contínuo, caçada
interativa e correção com um único clique para conter ataques.

Tomada de decisões aprimorada pela nuvem, com o respaldo
das maiores malhas de sensores existentes no mundo real.
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Comprovado.
Recomendado com nota
máxima pela SC Media

17,5 em um máximo de 18

0% de falsos positivos
100% de evasões comprovadamente

2017

“Pontos fracos: não encontramos
nenhum.”2

bloqueadas, NSS Labs

5

4

Prêmio de melhor produto da AV-Test 3

Prêmio de melhores práticas
da Frost & Sullivan5

Maior retorno
do investimento.

“Podemos gerenciar toda a nossa infraestrutura de
segurança com dois ou três painéis em vez de seis ou sete.
Menos coisas para observar, menos coisas para passar
despercebidas e a capacidade de se recuperar de um
ataque em poucos minutos.6”

“Ele nos permite fazer nosso trabalho com níveis
de qualidade mais altos, custo total de propriedade
mais baixo e custo de administração menor.”

“Não tivemos sequer uma epidemia de CryptoLocker
em seis meses. Com o McAfee Endpoint Security, nós temos
mais visibilidade, cobertura e conﬁança do cliente do que
tivemos em 12 anos de trabalho.”

O McAfee Endpoint Security é um upgrade para
uma defesa de endpoint moderna e líder de mercado.
Pronto para a migração? Comece em www.mcafee.com/br/
products/lp/endpoint-security-migration.aspx.
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